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HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea execuției racordului electric individual 

și încheierea unui contract de furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină
Internă „Dr. Motoc Delia” – Recaș cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotarâre inițiat de către primarul orașului Recaș privind emiterea acordului de principiu în

vederea execuției  racordului electric individual și încheierea unui contract de furnizare electrică al
Cabinetului Medical de Medicină Internă „Dr. Motoc Delia” – Recaș, cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT;

 referatul cu nr. 16.246 / 16.10.2017 întocmit de arhitectul-șef al orașului Recaș;
 cererea înregistrată cu nr.  15.172 / 27.09.2017 prin care doamna Motoc Delia, în calitate de medic

titular  al  Cabinetului  Medical  de  Medicină  Internă  „Dr.  Motoc  Delia”,  situat  în  orașul  Recaș  –
Dispensarul  Uman Recaș,  solicită  emiterea acordului  de principiu  în  vederea execuției  racordului
electric individual și încheierea unui contract de furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină
Internă „Dr. Motoc Delia” Recaș cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT;

 prevederile art. 6.1.4 și art. 6.1.9. din contractul de concesiune nr. 4.213 / 01.06.2005 încheiat între
Primăria orașului Recaș și Motoc Delia, medic titular al Cabinetului Medical de Medicină Internă “Dr.
Motoc Delia” – Recaș, privind spațiul situat în Dispensarul Uman oraș Recaș, în care funcționează
acest cabinet;

 faptul că spaţiul face parte din domeniul privat al oraşului Recaş, concesionara având dreptul de a
efectua investiţii numai cu acordul Consiliului Local;

 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz favorabil; 
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3, şi în temeiul art. 46 din Legea

nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se emite acordul de principiu în vederea execuției racordului electric individual și încheierea unui
contract  de  furnizare  electrică  al  Cabinetului  Medical  de  Medicină  Internă  “Dr.  Motoc  Delia”  situat  în
Dispensarul Uman – Recaș cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT.
              (2) Cheltuielile ocazionate prin efectuarea lucrării menționate la art. 1 al prezentei hotărâri cad în
sarcina Cabinetului Medical de Medicină Internă  “Dr. Motoc Delia” – Recaș,  fără vreo pretenție de orice fel
din partea Primăriei orașului Recaș.

Art. 2.  - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Motoc Delia.

                                           Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează
                                                   Consilier                                                   Secretar oraș

                               Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

Recaş, 27.10.2017
Nr. _____
Adoptată cu ---- voturi “----”  
Nr. de consilieri prezenți: ----
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea execuției racordului electric individual 

și încheierea unui contract de furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină 
Internă „Dr. Motoc Delia” Recaș cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotarâre inițiat de către primarul orașului Recaș privind emiterea acordului de principiu în

vederea execuției  racordului electric individual și încheierea unui contract de furnizare electrică al
Cabinetului Medical de Medicină Internă „Dr. Motoc Delia” – Recaș, cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT;

 referatul cu nr. 16.246 / 16.10.2017 întocmit de arhitectul-șef al orașului Recaș;
 cererea înregistrată cu nr.  15.172 / 27.09.2017 prin care doamna Motoc Delia, în calitate de medic

titular  al  Cabinetului  Medical  de  Medicină  Internă  „Dr.  Motoc  Delia”,  situat  în  orașul  Recaș  –
Dispensarul  Uman Recaș,  solicită  emiterea acordului  de principiu  în  vederea execuției  racordului
electric individual și încheierea unui contract de furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină
Internă „Dr. Motoc Delia” cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT;

 prevederile art. 6.1.4 și art. 6.1.9. din contractul de concesiune nr. 4.213 / 01.06.2005 încheiat între
Primăria orașului Recaș și Motoc Delia, medic titular al Cabinetului Medical de Medicină Internă “Dr.
Motoc Delia” – Recaș, privind spațiul situat în Dispensarul Uman oraș Recaș, în care funcționează
acest cabinet;

 faptul că spaţiul face parte din domeniul privat al oraşului Recaş, concesionara având dreptul de a
efectua investiţii numai cu acordul Consiliului Local;

 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz _____; 
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3, şi în temeiul art. 46 din Legea

nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se emite acordul de principiu în vederea execuției racordului electric individual și încheierea unui
contract  de  furnizare  electrică  al  Cabinetului  Medical  de  Medicină  Internă  “Dr.  Motoc  Delia”  situat  în
Dispensarul Uman – Recaș cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT.
               (2)  Cheltuielile ocazionate prin efectuarea lucrării menționate la art. 1 al prezentei hotărâri cad în
sarcina Cabinetului Medical de Medicină Internă  “Dr. Motoc Delia” – Recaș,  fără vreo pretenție de orice fel
din partea Primăriei orașului Recaș.

Art. 2.  - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Motoc Delia.

                         Președinte de ședință                     Contrasemnează
                                                      Secretar Oraş

                                                                                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 16.246 / 16.10.2017      
                                                                                                                  Aprobat 
                                                                                                                     Primar,
                                                                                                         Ing. PAVEL TEODOR
 

Către,
Consiliul Local oraş Recaş

şi
Primarul oraşului Recaş

REFERAT
pentru emiterea acordului de principiu în vederea execuției racordului electric individual

și încheierea unui contract de furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină
Internă “Dr. Motoc Delia” situat în Dispensarul Uman – Recaș 

cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT

            
             Avand in vedere cererea înregistrată cu nr. 15.172 / 27.09.2017 prin care doamna
Motoc Delia, în calitate de medic titular al Cabinetului Medical de Medicină Internă „Dr. Motoc
Delia”, situat în orașul Recaș – Dispensarul Uman,  solicită emiterea acordului de principiu în
vederea execuției racordului electric individual și încheierea unui contract de furnizare electrică
al  Cabinetului  Medical  de  Medicină  Internă  „Dr.  Motoc  Delia”,  situat  în  orașul  Recaș  –
Dispensarul Uman cu ENEL DISTRIBUȚIE BANAT;

Luand in considerare faptul ca spatiul face parte din domeniul privat al orasului Recaș;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica; 

Avand in vedere prevederile art. 6.1.4  și  art. 6.1.9.  din contractul de concesiune nr.
4.213 / 01.06.2005 încheiat între Primăria orașului Recaș și Motoc Delia în calitate de  medic
titular al Cabinetului Medical de Medicină Internă „Dr. Motoc Delia” Recaș;

Propun adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind emiterea acordului de
principiu  în  vederea  execuției  racordului  electric  individual  și  încheierea  unui  contract  de
furnizare electrică al Cabinetului Medical de Medicină Internă „Dr. Motoc Delia” Recaș cu ENEL
DISTRIBUȚIE BANAT.

    
ARHITECT ŞEF

VOINESCU VLAD


	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RECAŞ
	PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

